//माहीती अिधकार / सभा शाखा//
कलम 2 एच नमन
ु ा (अ)

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अवये िवभागवार अिधकारी यांची यादी शासिकय िवभागाचे नाव :- माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालय,यवतमाळ
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ. लोकअिधकारी सं!था
सं!था#मख
िठकाण व प)ा
ु ाचे पदनाम
1
माहीती अिधकार /सभा शाखा
िज-हािधकारी, यवतमाळ
िज-हािधकारी काया.लय
िज-हािधकारी काया.लय,यवतमाळ
यवतमाळ
कलम 2 एच नमन
ु ा (ब)

शासनाकडुन परु े सा िनधी #ा2 लोक#ािधकारी सं!थाची यादी शासिकय िवभागाचे नाव :- माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालय,यवतमाळ
कलम 2 (एच) (i) (ii)
अ लोक#ािधकारी सं!था
सं!था#मख
ु ाचे पदनाम िठकाण व प)ा
.
िनरंक
िनरंक
िनरंक
कलम 4 (1)(b) (i)

एक
माहीती अिधकार / सभा िज.का यवतमाळ येथील काय व कत'य यांचा तपिशल
-------------------------------------------------------------------------------------------------------काया.लयाचे नाव
:-िज-हािधकारी काया.लय, यवतमाळ
प)ा
:-िज-हािधकारी काया.लय यवतमाळ
काया.लय #मख
:-िज-हािधकारी,यवतमाळ
ु
शासिकय िवभागाचे नाव
:- माहीती अिधकार / सभा शाखा िज-हािधकारी काया.लय,
यवतमाळ
म7ं ालया8या कोण9या खा9या8या अिधिन!तः- सामाय #शासन िवभाग / महसल
ु व वन िवभाग.
काय.;े7
:- संपणु . यवतमाळ िज-हा
भौगोलीक ;े7
:- यवतमाळ िज-हा
काया.न=ु प
:- सामाय #शासन िवभाग / महसल
ु व वन िवभाग या िनयमाची
अमं लबजावणी करणे तसेच शासनाने िज-हािधकारी यांना
नेमनु िदलेली कामे.
िविश? काय.
:- शासनाने िज-हािधकारी यांना नेमणु िदलेली कामे करणे.

िवभागाचे @येय व धोरणे
सव.संबंिधत अिधकारी कम.चारी
काय.
कामाचे िव!तृत !व=प व
इमारतीचा तपिशल
उपलHध सेवा
सं!थे8या संरचना9मक तK9याम@ये
काय.;े7ाचे #9येक !तरावरचे तपिशल
काया.लयीन दरु @वनी मांक :काया.लयीन वेळ
सा2ाहीक सटु ी

:- शासन िनयमा नसु ार.
:- पAरिशB 01 म@ये नमदु करCयात आले आहे.
:- पAरिशB 01 म@ये नमदु करCयात आले आहे.
:- िज-हािधकारी काया.लय इमारत,एल.आय.सी.चौक.यवतमाळ.
:- दरु @वनी, फॅ Kस, इटं रनेट, Mही.सी. सेवा उपलHध आहेत.
:- काय.;े7 संपणु . यवतमाळ िज-हा.
07232-242488, 242501, 242303.फॅ Kस .२४२२११
:- सकाळी 10.00 ते सायक
ं ाळी 5.45
:- #9येक रिववार,दसु रा व चौथा शिनवार व शासनाने जाहीर
के ले-या सटु या व िज-हािधकारी यांनी घोषीत के ले-या
ितन सटु या िवशी? सेवसे ाठी ठरिवले-या वेळा.

प*रिशं+ -01
माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालय,यवतमाळ
अ. अिधकारी/ कम.चारी
. यांचे नाव
1 Wी.अजय ग-ु हाने
2

3
4

Wी.ललीतकुमार व-हाडे
िनवासी
उपिज-हािधकारी
(भार!त अिधकारी
मािहती अिधकार/सभा
शाखा)
Wी.डी.एम.राठोड,
अिध;क
कु.वाय.पी.कातीले
क.िल.माहीती अिधकार

पदनाम

काय.

िज-हािधकारी,
िविवध शाखेवर
यवतमाळ
िनयं7ण
िनवासी
उपिज-हािधकारी
(भार!त अिधकारी
-//मािहती अिधकार /
सभा शाखा)
अिध;क
क.िल.माहीती
अिधकार

-//-

कामाचे !व=प
काया.लय #मख
ु
भार!त अिधकारी

अिध;क
मा.अ.अतं ग.त अिपलीय #करणे,
शाखेत #ा2 प7ावर िनदXशानसु ार
काय.वाही करणे.

माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालय, यवतमाळ
( .शासिकय रचना)
िजहािधकारी
िनवासी उपिजहािधकारी
भार1थ अिधकारी (माहीती अिधकार / सभा शाखा)
अिध2क
क.िल. माहीती अिधकार / क.िल. सभा
दोन
कलम 4 (1)b)(ii) नमुना क

अ.

1

माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालय,यवतमाळ यांचे
कायालयातील अिधकारी व कमचारी या8या अिधकाराचा तपिशल.
क-आिथक
पदनाम
अिधकार-आिथ.क
कोण9या
अिभ#ाय
कायYा/िनयम/शासन
िनण.य/पAरप7कावये
-----

ख-.शासक:य
अ. पदनाम
अिधकार-#शासकZय
कोण9या कायYा/
अिभ#ाय

िनयम/शासन िनण.य/
पAरप7कावये
1
1.िज-हािधकारी काया.लय #मख
1) मािहतीचा अिधकारी
ु
यवतमाळ
अिधिनयम २००५
----2.िनवासी
भार!त अिधकारी
अवये
उपिज-हािधकारी
3.अिध;क
अिध;क
4.क.िल माहीती क.िल माहीती अिधकार
अिधकार / सभा / सभा
घ-अध<यायीक
अ. पदनाम
अिधकारकोण9या कायYा/िनयम/शासन
अिभ#ाय

अध.यायीक
िनण.य/पAरप7कावये

1

वरील #माणे

वरील #माणे

वरील #माणे

वरील #माणे

कलम 4(1)(ब)(iii) नमन
ु ा ख

ितन
िनणय .>:येतील पयवे2ण व जबाबदाराचे उ@रवादीAव िनBीत कCन कायपDदतीचे .काशन
(कामाचा .कार/नाव)
कामाचे !व=प :- मा.अ.अतं ग.त आलेली अिपलीय #करणावर काय.वाही करणे. / सभा आयोजीत करणे.
अिधिनयमाचे नाव :- मािहतीचा अिधकारी अिधिनयम २००५
िनयम :शासनिनण.य व पAरप7के काया.लयीन आदेश :- शासनाचे #िस@दी #माणे.
अ. कामाचे !व=प
कालावधी िदवस
कामासाठी जबाबदार अिभ#ाय

अिधकारी
1
मा.अ.अतं ग.त आलेली अिपलीय िनयमा #माणे
1) िनवासी
मािहतीचा अिधकार
#करणावर काय.वाही करणे. /
मािहतीचा अिधकार
उपिज-हािधकारी
अिधनयम 2005 चे
सभा आयोजीत करणे.
अिधनयम 2005 चे
(भार!थ अिधकारी
कलम 19 अवये
कलम 19 अवये
माहीती
अिपल #ा2्
अिपल िमळा-या8या अिधकार/सभा शाखा) झा-या8या
िदनांकापासनु 30
2) अिध;क
िदनांकापासनु 30
िदवस िकंवा 45
3) क.िल.माहीती
िदवस िकंवा एकुण
अिधकार
िदवस.
45 िदवसा8यापे;ा
अिधक होणार नाही
यांची द;ता घेवनु
अिपल िनकाली
काढCयात येतात.
कलम 4 (1)(ब)(iv) नमुना क

चार
कामाचे #कटीकरण अ. काम/काय./


कामाचे #माण

आिथ.क ल;

अिभ#ाय

--

--

--

#9येक कामाची कालमया.दा- माहीती अिधकार / सभा शाखा िज.का यवतमाळ
अ. काम/काय./

1

अ.
1

िदवस /तास पणु . जबाबदार अिधकारी
करCयासाठी तो
कालावधी
काया.लयीन
1) िनवासी उपिज-हािधकारी
कामकाजाची
(भार!थ अिधकारी माहीती
वेळ-सकाळी
अिधकार/सभा शाखा)
10 ते 5.45
2) अिध;क

तार
िनवारण
अिधकारी
१) िनवासी
उप
िज-हािधकारी
२) अिध;क

माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील कामाशी सबं ध
ं ीत
िनयम/अिधिनयम
सचु ना पAरप7ानसु ार िदलेले िवषय
िनयम ंमांक व वष.
अिभ#ाय
मा.अ. अिपलीय #करणे.
शासन #िस@दी #माणे -वेळोवेळी होणा-या बै
ठक.

कलम 4 (1)(ब)(v) नमन
ु ा ब

पाच
माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील कामाशी सबं ध
ं ीत शासन िनणय
अ. शासन िनण.यानसु ार िदलेले िवषय
िनयम ंमाक
अिभ#ाय
ं व िदनाक
ं
१
मा.अ. अिपलीय #करणे
मािहतीचा अिधकारी
-अिधिनयम २००५ अवये

कलम 4 (1)(ब)(v) नमनु ा क
माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील कामाशी संबध
ं ीत
प*रपEके
अ. शासन पAरप7कानसु ार पAरप7क ंमांक व िदनांक
अिभ#ाय
िदलेले िवषय
1
मािहतीचा अिधकारी
१..के .मा.अ.-२००७/११८२/#..६५/०७/६(मा.अ.) -अिधिनयम २००५
िद.१२.१२.२००७
अवये अपील #करणे २. .के .मा.अ.-२००८ / #..९३/०८/सहा(मा.अ.)
िद.०६.०९.२००८
३.अिधसचू ना िद.१६.०१.२०१२
४.संिकण. २०१२/ ९८९ /#..४७९/सहा

िद.१७.१०.२०१४
५. संिकण. २०१५/ #.. (२२१/१५)सहा
िद.२६.१०.२०१५
६. सिं कण. २०१५/ #.. (२३६/१५)सहा
िद.१९.१२.२०१५
७. सिं कण. २०१५/ #.. (२५२/१५)सहा
िद.२८.१.२०१६
८. संिकण. २०१६/ #.. (१४०/१६)सहा
िद.०७.०९.२०१६
९. संिकण. २०१६/ #.. (१५५/१६)सहा
िद.०७.०९.२०१६
कलम 4 (1)(ब)(v) नमनु ा ड
माहीती अिधकार/ सभा िजहािधकारी कायालयातील कामाशी संबध
ं ीत आदेश/धोरणाAमक
प*रपEके
अ. िवषय
मांक व िदनांक
अिभ#ाय
1
वरील #माणे
वरील #माणे
--

कलम 4 (1)(ब)(v) नमनु ा इ
माहीती अिधकार/ सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील उपलFध द1ताऐवजाची यादी
अ. द!ताऐवजाचा #कार िवषय
संबिधत MयjZ/पदनाम MयjZचे िठकाण

उपरोj काया.लयात
उपलHध नस-यास
1 अबकड
-----------------माहीती अिधकार
क.िल.माहीती अिधकार
अिभलेखागार
माहीती अिधकार
संबधीत
शाखेतील
संबधीत धाAरका
कलम 4 (1)(ब)(vi)

सहा
माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील उपलFध द1ताऐवजाची वगवारी
अ. िवषय
द!ताऐवजाचा #कार
#मख
सरु ि;त ठे वCयाचा
ु बाबीचा

1

माहीती अिधकार
शाखेतील
सबं धीत धाAरका

तपिशलवार
अबकड

अबकड

कालावधी
1) 30 वष.
2) 20 वष.
3) 5 वष.
4) 1 वष.

कलम 4 (1)(ब)(vii)

सातमाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालया8या प*रणामकारक कामाशी
जनसाIयांनाना सला मसलत करJयाची 'यव1था
अ. स-लमासलितचा काय.#णािलचे िव!तृत वण.न
कोण9या अिधिनयामा / पनु रावृ)ीकाळ
 िवषय
िनयमा/पAरप7ाकाMदारे
1 माहीती अिधकार मािहती अिधकारा8या
शासनाचे वेळोवेळी #ाlत -----------सभा
#करणाम@ये सनु ावणी घेCयाचे
िनदXशावये
अनषु गं ाने आवkयक प7 Mयवहार
करणे.
सभा घेCयाचे अनुषगं ाने
आवkयक प7 Mयवहार करणे.
कलम 4 (1)(ब)(viii) नमन
ु ा अ

आठमाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील समीतीची यादी .िसDद करणे
अ. सिमतीचे नाव सिमतीचे
सद!य

सिमतीचे
उदी?

िकती वेळा
घेCयात येते

-

--

-

-

-

कलम 4 (1)(ब)(viii) नमनु ा ब
माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील
करणे
अ. अिधसभाचे
सभेचे सद!य
सभेचे
िकती
 नाव
उदी?
वेळा
घेCयात
येते
1 -----

सभा
जनसामायासाठी
खल
ु ी आहे/नाही
-

सभेची
काय.व)ृ ांत
-

अिधसभाची यादी .िसDद
सभा
जनसामायासाठी
खल
ु ी आहे/नाही

सभेची
काय.व)ृ ांत

--

--

माहीती अिधकार शाखा िज-हािधकारी काया.लयातील िज-हा!तरीय
अ. अिधसभाचे
सभेचे सद!य
सभेचे
िकती
 नाव
उदी?
वेळा
घेCयात
येते
------

सिमती यादी #िस@द करणे
सभा
सभेची
जनसामायासाठी काय.व)ृ ांत
खल
ु ी आहे/नाही
--

--

कलम 4 (1)(ब)(viii) नमन
ु ा क

माहीती अिधकार /सभा शाखा िज-हािधकारी काया.लयातील अिधसभाची यादी #िस@द करणे
अ.
पAरषदेचे
पAरषदेचे
पAरषदेचे िकती वेळा सभा
सभेची
नाव
सद!य
उदी?
घेCयात येते जनसामायासा काय.व)ृ ातं
ठी खल
ु ी
आहे/नाही
1
------कलम 4 (1)(ब)(viii) नमन
ु ा ड

माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील सं1थाची यादी .िसDद करणे
अ.
सं!थेचे नाव सं!थेचे
सं!थेचे िकती वेळा सभा
सभेची
सद!य
उदी?
घेCयात येते जनसामायासा काय.व)ृ ांत
ठी खल
ु ी
आहे/नाही
-------कलम 4 (1)(ब)(ix)

नऊ - माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील शाखेची/सं1थेची यादी
.कािशत करणे
अ. पदनाम
अिधकारी/कम.चारी वग.
=जु िदनांक
दरु @वनी एकुण वेतन

याचं े नाव प)े
माक
ं
27.2.2019 242488 84,387/1 िनवासी
Wी.ललीतकुमार
1
उपिज-हािधकारी
व-हाडे
01.4.2019 242303 55,975/2 अिध;क(#भारी) Wी.डी.एम.राठोड
1
3 सहा.अिध;क
Wी.जी.Mही.राठोड
2
31.5.2017 241463 64,867/30.5.2014 242488 29,721/5 क.िल.माहीती
कु.वाय.पी.कातीले 3
अिधकार
क.िल.

4 (1)(ब)(x)
दहा- माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील कायालया8या अिधकारी
व कमचा-याची वेतनाची िव1तृत मािहती यादी .िसDदी करणे.
अ. वग. वेतन =परे षा
इतर अनदु ये भ)े
1.
१/2/ िनयमा#माणे (लेखा
िनयमीत (महागाई, #वास भ)ा
िवशेष (#क-प/
िवभागाचे माहीती म@ये घरभाडे, वाहतक
1200/#िश;ण भ)ा)
ु
समािवnट)
भ)ा)
2.
वग. िनयमा#माणे (लेखा
िज-हािधकारी
िनयमा#माणे
3
िवभागाचे माहीती म@ये काया.लयातील लेखा 400/समािवnट)
िवभागातनु शासकZय
िनयमा#माणे वेतनभ)े
अदा के ले जातात.
कलम

कलम 4 (1)(ब)(xi)

अकरामाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील मंजुर अंदाजपEक व खचाचा
तपिशल याची िव1तृत मािहती .काशीत करणे
अ. अदांजप7कZय अनदु ान िनयमीत (महागाई , अिधक अनदु ान अिभ#ाय
वषा.चे वण.न
घरभाडे,शहर
अपे;ीत
परु क,वाहतक
ु भ)ा अस-यास =पये
------कलम 4 (1)(ब)(xii) नमुना अ

बारामाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील मंजुर अंदाजपEक व खचाचा
तपिशल
अ.
--

लाभाpथqचे
नाव/प)ा
--

अनदु ान लाभ याचे िनवड पा7तेचे
!व=प
िनकष
---

अिभ#ाय
--

कलम 4 (1)(ब)(xii) नमन
ु ा ब

माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील मंजुर अनुदान वाटपा8या
काय>माअंतगत लाभाNयाची कायपDदती
अ. लाभाpथqचे
अनदु ान लाभ/अनदु ान
िनवड पा7तेचे
अिभ#ाय
नाव/प)ा
/रKकम/याचे !व=प
िनकष
-----कलम 4 (1)(ब)(xiii)

तेरामाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील िमळणा-या सवलीतीचा चालु
वषाचा तपिशलवार मािहती .कािशत करणे.परवाना / परवानगी सवलतीचे .कार.
अ. अनrु ती परवायाचा #कार
कालावधी
अनrु 2ी/िब-ला
परवाना8यी िव!तृत
एकुण परवाने
मािहती
संsया
-----कलम 4 (1)(ब)(xiv)

चौदामाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील मािहतीचे इलेRSािनक 1वCपात
साठिवलेली मािहती .कािशत करणे.
अ. द!ताऐवजाचा #कार िवषय
कोण9या
मािहती
जबाबदार

इलेKtािनक
िमळिवCयाची
MयjZ
नमु यात
प@दत
1
-कलम 4 (1)(ब)(xv)

पध
ं रा
माहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील उपलFध सुिवध
ं ाचा तUा .कािशत
करणे.
अ.
सिु वधाचा वेळ
काय.प@दती िठकाण
जबाबदार
तार
#कार
MयjZ
िनवारण

--

--

--

--

--

--

--

कलम 4 (1)(ब)(xvi) नमनु ा ब
सोळामाहीती अिधकार / सभा शाखा िजहािधकारी कायालयातील शासक:य मािहती अिधकारी यांचे
मािहतीचा तUा .कािशत करणे.
अ. शासक:य मािहती अिधकारी.
अ. शासकZय मािहती पदनाम
काय.;े7
प)ा/फोन ई-मेल
अिपलीय
 अिधकारी यांचे
#ािधकारी
नावं
1
Wी.जी.Mही.राठोड सहायक माहीती अिधकार
242488 asst.supt अिध;क
सहाvयक अिध;क अिध;क /सभा शाखा
d@gmail
िज-हािधकारी
.com
यवतमाळ
ब. सहायक शासक:य मािहती अिधकारी
सहाvvक शासकZय
अ. मािहती अिधकारी
 यांचे नांव
1 कु.वाय.पी.कातीले

पदनाम

क.िल. मा.
अिधकार

काय.;े7

प)ा/फोन ई-मेल

242488 rdc_yavatmal@r
ediffmail.com

क. अिपलीय अिधकारी.
अ. अिपलीय
पदनाम काय.;े7
प)ा/फोन
अिधकारी यांचे
नांव
1
Wी.डी.एम.राठोड अिध;क माहीती
242303
अिध;क(#भारी)
अिधकार
शाखा/सभा

कलम 4(1)(ब)(xvii)

ई-मेल

#थम
अिपलीय
#ािधकारी
अिध;क

ितीय
अिपलीय
#ािधकारी
superintendent मा.राय
collytl@gmail. मािहती
com
आयj
ु ,
अमरावती
खडं पीठ
अमरावती

सतरा
िजहािधकारी कायालयातील .कािशत मािहती.
मािहती िनंरक
कलम 4(1)(ब)(क) सवसामा<य लोकांशी संबध
ं ीत महAवाचे िनणय व धोरणे यांची यादी .काशना
करीता तयार करणे व िवत*रत करणे.
मािहती िनरंक
कलम 4(1)(ब)(ड)
कलम 4(1)(ब)(ड) सव.साधारणपणे आप-या काया.लयात होणा-या #शासकZय/अध. यायीक
कामकाजा8या #काराचं ी यादी तयार करणे, घेतले-या िनण.याबाबत काय. करCयाचं ी मीमासं ा या पढु े देCयातं
येईल असे जाहीर करणे.
मािहती िनरंक
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

